
الفائدة الثالثة: أن اإلخالل به نقص يف اإلميان؛ إذا وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهذا دليل على أن اإلخالل به 

  نقص يف اإلميان .

مث إنه البد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه اهللا اخلطاب للمؤمنني كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا 

فإما خير تؤمر به وإما شر  استمع هلا ـيعين ـ إذا سمعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك  (عنه: 
  تنهى عنه ).

هذا ي، هذه ال ناهية وهلذا  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم )) ((يف هذه اآلية يقول اهللا: 

طانة القوم املقربون إىل الشخص مأخوذ من بطانة الثوب ألا واملراد بالب ال تتخذوا )) ((جزمت الفعل فقال: 

ا أقرب إىل البدن أو إىل اجلسد من ظهارته؛ فالثوب له بطانة وله ظهارة؛ البطانة أقرب؛ فاملعىن: ال تتخذوا قوم

أي  كم ))من دون ((ار وختربوم باألحوال ومبا تريدون أن تقوموا به؛ وقوله: ر سمقربني إليكم تفضون إليهم باأل

أي من غريه؛ واملعىن من  واتخذوا من دون اهللا آلهة لعلهم ينصرون )) ((من غريكم، كما يف قوله تعاىل: 

من غريكم بأي شيء ؟ بالدين أو باهلدف أو مباذا ؟ نقول: املراد بذلك كل من يغايرك يف أمر من  :يدونكم أ

الدنيا؛ فإذا كان األمر يتعلق بالدين فحينئذ ال نتخذ  األمور؛ وهذا خيتلف، قد يكون يف الدين مثال وقد يكون يف

تجارة فال ألم غرينا؛ إذا كان يتعلق بالكافرين أولياء من دون املؤمنني، ال نتخذ املنافقني أولياء من دون املؤمنني 

لكل مؤمن وهي  قيقة قاعدة موجهةيف احلنتخذ أحدا بطانة خيدعنا يف جتارتنا ألنه مغاير لنا يف هذا االجتاه؛ وهذه 

  صاحلة حىت للكافر، حىت للكافر مثال ال يتخذ بطانة من دونه أي من غريه ممن يضره اختاذه بطانة .

ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما  ((وقوله: 
كم ؟ اثنني؛   ودوا ما عنتم )) ((هذه واحدة؛  ال يألونكم خباال )) ((هذه أربع مجل  تخفي صدورهم أكبر ))

هذه اجلمل هل هي أوصاف لبطانة ؟  (( قد بدت البغضاء من أفواههم ))؛ ((وما تخفي صدورهم أكبر ))

أو هي مجل تعليلية للبطانة ؟ أي ال تتخذوا بطانة من دونكم فإم ال يألونكم  ,يعين بطانة متصفة ذه الصفات

  إىل آخره . خباال ويودون ما عنتم

لبيان التعليل يعين  ,يف هذا احتماالن، حيتمل أن هذه اجلمل أوصاف؛ عرفتم ؟ وحيتمل أا مجل استئنافية معللة

ال تتخذوا بطانة من دونكم ألم ال يألونكم خباال إىل آخره؛ وعلى القول األول يكون معىن اآلية: ال تتخذوا 

من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم إىل آخره ؛ فإن قلنا أي بطانة  ,بطانة من دونكم على هذا الوصف

رور اار و اجل من دونكم )) ((يعترب وصفا خامسا؛ ألن  )) من دونكم ((بأن هذه اجلمل أوصاف فإن قوله: 



؟ لبطانة؛ وعليه فيكون ى اهللا أن نتخذ بطانة من اتصفوا ذه الصفات اخلمس: أم من دوننا، يءش صفة أي

  م ال يألوننا خباال، يودون ما عنتنا، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما ختفي صدورهم أكرب.أ

يعين  ,مبعىن بذل اجلهد أي ال يألون جهدا يف خبالكم أىل )) ال يألونكم خباال ((قوله:  نرجع اآلن إىل الكلمات

أم يبذلون كل جهد يف خبالكم؛ واخلبال هو الفساد يف الرأي والعقل؛ وهلذا يقول الناس للرجل الفاسد رأيه 

يعين ال يألون جهدا يف خبالكم، يبذلون كل جهد لفساد  ال يألونكم خباال )) ((ل؛ فمعىن بْ وعقله يقولون إنه خِ 

  نة من دونكم .منكم وهم بعيدون عنكم بطا أموركم ألم قوم ليسوا

أي الذي عنتم أي  أم حيبون بكل قلوم ما عنتم, ودوا الود خالص احملبة يعين ودوا ما عنتم )) ((وقوهلم: 

 ((الذي شق عليكم؛ وحيتمل أن تكون ما مصدرية أي ودوا عنتكم؛ والعنة املشقة والشدة، كما قال اهللا تعاىل: 
ما شق عليكم؛  :يأ عزيز عليه ما عنتم )) ((ة، وقال تعاىل: أي أحلق بكم املشق ولو شاء اهللا ألعنتكم ))

ويودون بكل قلوم العنت علينا واإلشقاق واإلتعاب،  ,فاملعىن أن هؤالء البطانة ال يألون جهدا يف فساد أمورنا

بدت  قد ((العنة الفكري والبدين واملايل وكل شيء ميكن أن يلحقنا فيه مشقة فهؤالء يودونه ؛ الوصف الثالث: 
من لبيان حمل البدو؛ فهي ابتدائية يعين  من أفواههم )) (( بدت أي ظهرت ؛ و البغضاء من أفواههم ))

كأمنا يريدون أن يكتموا هذه البغضاء ولكنها تبدوا؛ البد أن تفهم من أقواهلم وإن كانوا ال   ,ظهرت من أفواههم

وهو دليل على أا جاءت  بدت )) قد ((بل قال: يريدون هذا؛ وهلذا مل يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم؛ 

بطانة؛  فلتة من أفواههم وإال فهم يتكتمون، يتكتمون يف البغضاء من أجل أن يتوصلوا إىل مآرم يف اختاذهم

  لكن البد أن تبدوا البغضاء من أفواههم .

يف القلوب أكثر بكثري مما  يعين عندهم من البغضاء ,أي مما يبدوا من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر )) ((

تبديه األلسن؛ هؤالء القوم املتصفون ذه الصفات انا اهللا أن نتخذهم بطانة؛ والنهي عن اختاذهم بطانة يستلزم 

  إبعادهم عنك واحلذر منهم وأن ال تركن إليهم .

ت العالمات؛ وهل أي أظهرناها حىت صارت بينة مثل فلق الصبح؛ واآليا قد بينا لكم اآليات )) ((مث قال: 

املراد العالمات اليت وصف ا هؤالء أو هي أعم فتشمل مجيع ما بني اهللا لنا ؟ األوىل أن جنعلها عامة نقول بني 

قد بينا لكم اآليات  ((لنا العالمات الدالة على احلق وعلى الباطل يف هذه املسألة ويف غريها؛ وقوله: تعاىل اهللا 
له عناية خاصة يف املؤمنني تبني هلم اآليات اليت قد ختفى عليهم بل هي خافية  يدل على أنه سبحانه وتعاىل ))

  عليهم. 



يعين أنه ال يظهر بياننا لآليات إال ملن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه؛ أما غري  إن كنتم تعقلون )) ((وقوله: 

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب  ((العاقل فإنه ال ينتفع 
ال تتخذوا بطانة  ((عائد على قوله:  قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون )) ((وحيتمل أن الشرط األليم )) 

لى األول فيكون أما ع لون فال تتخذوا بطانة من دونكم,واملعىن على هذا التقدير: إن كنتم تعق من دونكم ))

التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم اآليات فاعقلوها؛ ومر علينا أن اآلية إذا كانت حتتمل معنيني ال يتنافيان 

تخذهم بطانة ومن العقل أن نتبني ما بينه اهللا لنا من اآليات عليهما ؛ فيكون من العقل أن ال ن فاألوىل أن حتمل

.  

أنتم ا ه (( :والقصر هآ أنتم ))، (( :قراءتان: املد أنتم )) هآ ((يف قوله:  نهم ))هآ أنتم أوالء تحبو  ((وقال: 
يعين ذه أحيانا وذه  ,ينبغي للقارئ أن يقرأ ذه مرة وذه مرة ,وكالمها قراءتان سبعيتان أوالء تحبونهم ))

ألنك لو قرأت بقراءة  ,أحيانا إال أمام العامة؛ فأمام العامة ال ينبغي أن تقرأ إال بقراءة املصحف الذي بني أيديهم

ري آياته ؟ ورمبا إن كانوا طأ أو شككوا يف القرآن؛ كيف قرآن تغاخلغري قراءة املصحف الذي بأيديهم اموك ب

 هآ أنتم )) ((أنت غريت كتاب اهللا؛ ألن العامة الدمهة مشكل ال مييزون؛ إذا  :ك يقولمهاء رمبا يضربونعامة د

تم هؤالء ناء للتنبيه؛ قيل: إا منقولة عن مكاا وأن األصل: أاهل ها أنتم )) (( و ها أنتم )) ((قراءة؛ والثانية: 

ن يكون يف أول الكلمات، فهي يف مكاا؛ حتبوم؛ وقيل: بل هي للتنبيه وأا يف مكاا؛ ألن التنبيه ينبغي أ

أي حتبون هذه البطانة الذين ال يألونكم  تحبونهم )) ((منادى وأصله يا هؤالء أوالء  ها أنتم أوالء )) ((وقوله: 

خباال، والذين ودوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما ختفيه صدورهم أكرب حتبوهم؛ 

نني يغلب عليهم سالمة القلب وطهارته وعدم ظن السوء يف غريهم؛ وكان هؤالء يتوددون إليهم وذلك ألن املؤم

يعين وهم  وال يحبونكم )) ((ويدعون أم يصلوم فيحبهم املؤمنون؛ بناء على أي شيء ؟ على تغريرهم م؛ 

هذا معلوم  تحبونهم )) ((ه: ال حيبونكم مع أنكم حتبوم؛ وكيف حيبوننا وقد بدت البغضاء من أفواههم؛ وقول

  هذا غري معلوم ولكن اهللا أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم. وال يحبونكم )) ((لنا لكن 

فإذا كان ال حيبونكم فيكف حتبوم ؟ اإلنسان العاقل احلازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته مبثل ما كان 

  عليه .

القرآن؛  تؤمنون بالكتاب )) ((الكتاب هنا اسم جنس يشمل مجيع الكتب؛  وتؤمنون بالكتاب كله )) ((

بالكتاب التوراة؛ بالكتاب اإلجنيل؛ بالكتاب الزبور؛ بالكتاب صحف ابراهيم؛ تؤمنون ذا كله؛ وهم ال يؤمنون 



يهود لكن ال ,بذلك؛ طيب من هؤالء ؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى واملنافقني كلهم لنا ذا الوصف

  يدعون أم مؤمنون بالتوراة والنصارى يدعون أم مؤمنون باإلجنيل واملنافقون ال يؤمنون بشيء .

)) وإذا خلوا (( وهلذا قال:  لون بأفواههم ما ليس يف قلوم,نفاقا ومداهنة؛ يقو  ))وإذا لقوكم قالوا آمنا  ((
شدة الغيظ ملا من أي من شدة الغيظ؛ لكن  )) عضوا عليكم األنامل من الغيظ(( وحدهم أو إىل شياطينهم 

يرون من نعمة اهللا عليكم أو من شدة الغيظ لعدم إتباعكم هلم؛ أو من األمرين مجيعا ؟ من األمرين مجيعا؛ بل 

  وقتا ومل يتمكنوا من نيل مآرم.رمبا نقول: يشمل أيضا ما ادعوا يف أم أمضوا مع املسلمني 

ويعرب  ,األنامل هي أطراف األصابع؛ وعضها يعرب به عن شدة الندم واحلزن ))عضوا عليكم األنامل  ((وقوله: 

أدركك،  أنامله ويومي برأسه ويقول: عسى أدركك، عسى ه يعضبه عن شدة الغيظ؛ أحيانا الذي يتوعدك جتد

لكن  ه هذا من شدة الندم؛تأمنل ت سيارته فعضأنامله من الغيظ؛ والثاين انكسر  عشان يتوعدك؛ نقول هذا عض

؛  ضمكون األنامل من شدة الغيظ يتمىن أن تكون أنت الذي بني أسنانه حىت يقهنا بني اهللا عزوجل أم يعض

هل هي طرف األصابع وإال وسط  الشيخ: األنامل اليت تعض وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ )) ((

 الظاهر أايعين األعلى ؟ على كل حال : الشيخأطراف األصابع؛ الطالب: وسط األصابع، الطالب: ؟  األصابع

وهو عندكم رؤوس  ,اختالف أعراف الناس؛ أحد يعظ األعلى وبعض الناس يعظ الوسطحبسب ختتلف 

الطرف؛ املهم هي كلها تنيب عن  ن عندنا األوسط؛ بعض الناس يعض وسط األصبع وبعضهم يعضاألصابع؛ أظ

  إما شدة احلزن وإما شدة الغيظ. ,شدة

قل اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم أو مل يتأتى خطابه وهو األقرب؛ ألنه   كم ))ظموتوا بغي (( تعاىل: قال اهللا

يعين فقل أيها املؤمن  ها أنتم أوالء تحبونهم)) يا أيها الذين آمنوا )) (( (( :األولبكان خياطب املؤمنني 

 قل موتوا بغيظكم )) ((به؛ وهذا األمر لإلهانة، األمر لإلهانة وبيان عدم املباالة  كم ))ظموتوا بغي (( :هلؤالء

كم وا بسبب غيضسببية أي موتلليعين ابقوا على غيظكم إىل أن متوتوا؛ وقيل: إا  ,الباء قيل إا للغاية واملصاحبة

جيل املوت : دعاء عليهم بتعت؛ والثايندعاء عليهم ببقاء الغيظ إىل املو  :فإنه ال يهمنا؛ والثاين أقرب؛ فاألول

  يكون هذا أقرب للصواب وأشد يف التحدي والبعد عنهم.فبسبب الغيظ؛ 

 ,اجلملة استئنافية يبني اهللا فيها أنه عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((

دراك والتدبري للجسد؛ وإمنا قلنا إن ذات أي بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ ألن القلوب هي حمل العقل واإل

والقلب  فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )) ((الصدور هي القلوب لقوله تعاىل: 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت  (هو حمل العقل وحمل التدبري؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 



وهي حمل النية واإلرادة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فسد الجسد كله )  صلح الجسد كله وإذا فسدت

أي بالقلوب؛ بصاحبة الصدور هذا تفسري  عليم بذات الصدور )) ((إذا  ,طيب إنما األعمال بالنيات )؛ (

  لفظي، واملراد القلوب .

اخلطاب ملن ؟ للمؤمنني؛ وهنا أتى بصيغة  إن تمسسكم )) إن تمسسكم حسنة تسؤهم )) (( ((مث قال: 

وسبق أن جاء بصيغة اجلمع وهذا من التفنن يف  قل موتوا بغيظكم )) ((اجلمع، وأتى بصيغة املفرد يف قوله: 

وليس كما إذا كان األسلوب  األسلوب عنده انتبه ، االنتباه أن اإلنسان إذا اختلفاخلطاب؛ ومن فوائده االنتباه

  .رية واحدة على وت

حسنة أميا حسنة ؟ دينية أو دنيوية، بدنية أو مالية، أو أهلية ؟ شاملة؛ ووجه  إن تمسسكم حسنة تسؤهم )) ((

 مهأي حسنة تصيب املؤمنني فإا تسوؤ نكرة والنكرة يف سياق الشرط تفيد العموم؛ ف حسنة )) ((الشمول أن 

فإن هؤالء  ,أو أي حسنة كانت هل أو النصرةسواء كانت هذه احلسنة يف املال أو البدن أو األ ,ألم أعداء

  تسؤهم احلسنة إذا مستكم .

السيئة هنا ما يسوؤكم يعين إن أصابكم ما يسوؤكم يف البدن أو  وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها )) ((وقوله: 

يف  إن تمسسكم )) ((يعين يلحقهم الفرح بسببها؛ وهنا يقول:  يفرحوا بها )) ((ألهل أو املال أو الدين ا

يف السيئة؛ فهل هذا من باب اختالف التعبري أو هناك فرق معنوي ؟ قال بعض  إن تصبكم ))( ( احلسنة؛ و

أي إن تصبكم حسنة؛  إن تمسسكم حسنة )) ((إن هذا من باب اختالف التعبري وأن معىن قوله:  :العلماء

وقال  ت من سيئة فمن نفسك ))؛ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصاب ((ودليل ذلك قوله تعاىل:  :قالوا

املس أخف من اإلصابة, وبىن على ذلك أم بعض العلماء: بل بينهما فرق ألن املس أخف من اإلصابة، 

 ((ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت؛ وهذا الفرق بالنسبة لقوله:  ,ون من احلسنة وإن كانت قليلة جدايساؤ 
لو قلنا ذا الفرق لكان  وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها )) ((قوله: وجيه؛ لكن بالنسبة ل إن تمسسكم حسنة ))

فرحهم بالسيئة ال يكون إال إذا كانت شديدة؛ وهذا فيما يظهر خالف حاهلم؛ وبناء على ذلك يرتجح القول بأن 

لكن اختلف التعبري لفائدة وهي التنبيه ألنه إذا اختلف األسلوب فالبد أن حيدث  ,مس وأصاب مبعىن واحد

  ب انتباه خبالف ما إذا كان على وترية واحدة.اإلنسان املخاط

 ((هل يدخل يف ذلك هزميتهم يف اجلهاد ؟ نعم يدخل؛ ويدل هلذا قوله تعاىل:  إن تصبكم سيئة )) ((وقوله: 
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم 

   ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما )) .فضل من اهللا



إن تصربوا على ما ينالكم  وإن تتقوا وتصبروا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط )) ((وقوله: 

بأمرين؛ األول: الصرب على نسبة هلؤالء الكفار مطلوب المنهم؛ وتتقوا فيما تعاملوم به؛ ألن اإلنسان مطلوب ب

 كيدهم )) إن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا )) (( ((ما فعلوا؛ والثاين: أن يتقي اهللا فيما يفعل م 

رج بقولنا: التوصل باألسباب اخلفية ل باألسباب اخلفية إىل اإليقاع باخلصم؛ فخالكيد هو املكر؛ واملكر هو التوص

؛ مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله؛ لكن إذا ايقاع خبصمه فإن هذا ال يسمى مكر ل بأمر معلوم لإلما إذا توص

شيئا نكرة يف سياق النفي  ال يضركم كيدهم شيئا )) ((أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد؛ وقوله: 

بما يعملون محيط  إن اهللا ((بالصرب والتقوى فلن يضرونا شيئا  اهمعاملنفتشمل أي شيء يكون؛ فالكفار إذا 
 ((.  

   ... :سؤال

  على كل حال تأيت يف الفوائد.: هذا الشيخ

  أحسن اهللا إليك شيخ كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار يعين أي بطانة فهي كافرة ؛ : السائل

  كيف ؟ : الشيخ

فرقة الثانية فينبغي أن ال يأخذوها بطانة؛ الكل ملتهم واحدة ؛ قلنا إن املفروض لو كانت خائنة : يعين  السائل

   كيف ؟فالكفار ملة واحدة 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  ((لكنهم قد يكون بعضهم بعضا ملصلحة دنيوية  ,أي: الشيخ
  وقالت النصارى ليست اليهود على شيء )) .

األنامل من الغيظ هل من يفعل هذا الفعل يكون مشاا  اإلنسان إذا عضأحسن اهللا إليك شيخنا ! : السائل

   بالكفار ؟

  هذا شيء طبيعي؛  ألن ,ال ال، ما هو تشبه: الشيخ

  فلماذا ذكره اهللا ؟ : السائل

  رد فال تشبه فيه .الفعل اأما  ,نعم فيه تشبهكونه على املؤمنني ،  أناملهم عليهم ونألم يعضذكره : ال, الشيخ

   آىل اليت مبعىن اليمني واليت مبعىن التقصري ؟ فرق بني: كيف يالسائل

   هذه اليت مبعىن التقصري أىل ما هي آىل ؛ الذي مبعىن اليمني آىل.: الشيخ

  اجلمع ؟  : ويفالسائل

  اليت مبعىن التقصري؛ وآىل مصدرها إيلى . : قل املصدر أىل إال، أىل مصدرها إالالشيخ



 ما جيوز هؤالءاليهود أو النصارى أو املنافقون؛ حيتمل أن يكون رنا أن هذا ذك!  مشيخ أحسن اهللا إليك: السائل

  نا؛ أن حنبهم على كل حال سواء أحبونا أم أبغضو 

  هذا تأيت يف الفوائد . .سيأيت: الشيخ

 مع أنهوال يؤمنون بالكتاب كله؛  :ومل يقل وتؤمنون بالكتاب كله )) ((قال:  : شيخ أحسن اهللا إليك !السائل

   حتبون أو ال حتبون ؟ :قال

؛ ال، قصدي ببعض الكتب يعين الكتاب اسم جنس؛ وحىت هم أي ألم رمبا يؤمنون ببعض الكتاب: الشيخ

نعم, لكن  , السائل: لكن ال يسمى إميان حقيقي, الشيخ:أيضا املنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان يف مصلحتهم

   ليه مذعنين )) .(( وإن يكن لهم الحق يأتوا إيقال أنه مؤمن به: 

   ... :السائل

هو احلقيقة أن من كفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حىت بالتوراة هذا هو احلقيقة : الشيخ

  حىت باإلجنيل .

ري ذه اآلية املنافقني يف هذا العصر كأن اهللا عزوجل يش فمثال اآلن ها أنتم تحبونهم )) ((قوله تعاىل: : السائل

  ؟  نبتعد عن هذا يعين

  هذا يأتينا يف الفوائد إن شاء اهللا .: الشيخ

   ... :السائل

 إن كنتم تعقلون )) ((هذه اآليات اليت بيناها أو  إن كنتم تعقلون )) (( :لكن هل املراد: هم متالزمات الشيخ

داللة الالزم وداللة فرق بني و الزم؛ الما هو ب رأسافال تتخذوهم بطانة؛ فيكون انتفاء العقل اختاذهم بطانة 

  التضمن .

 الّلهُ  َنَصرَُكمُ  اْلُمْؤِمُنوَن َوَلَقدْ  فـَْلَيتَـوَكلِ  الّلهِ  َوَعَلى َولِيـُهَما َوالّلهُ  تـَْفَشالَ  َأن ِمنُكمْ  طآئَِفَتانِ  َهمت إذْ ((ِ : الطالب
  .)) َتْشُكُرونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  فَاتـُقواْ  َأِذلةٌ  َوَأنُتمْ  بَِبْدرٍ 

  قي علينا فوائد ؟ شرح ؟ .اأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ أظن أننا ب: الشيخ

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم   ((: تعاىلقال اهللا 
هذه اآلية تكلمنا على أوهلا وقلنا: إن هؤالء الذين من دون املؤمنني  كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط ))

واملراد باحلسنة هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية  ,والذين اختذوهم بطانة إذا مست املسلمني حسنة أساءم



مال أو هم من خذالن أو فقد ك النصر على األعداء؛ وإذا أصابكم سيئة أي ما يسوؤ والغنائم وغريها؛ وكذل

  رون ا.جوائح أو غري ذلك فإم يس

تصربوا على ما ينالكم منهم؛ ومعلوم أن  وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا )) ((يقول اهللا عزوجل: 

 تتقوا ))و  ((ولكنه ينتظر الفرج؛  ,الصابر ينتظر الفرج ألنه سيصرب على ما ناله من األذى يف هذا الوقت املعني

فإنه ال يعين وإن آذوكم  ال يضركم كيدهم شيئا )) ((قوى اهللا عزوجل يف معاملة هؤالء ويف غريها؛ بأن تلتزموا ت

يضركم؛ والكيد سبق لنا أنه التوسل باإليقاع باخلصم باألسباب اخلفية، التوسل إىل اإليقاع باخلصم باألسباب 

أن اهللا يوصف باملكر واخلداع والكيد يف يعين  ,وهو مبعىن املكر ومبعىن اخلداع؛ وهو ثابت هللا عزوجل ,اخلفية

ال  ((ويف قوله:  ال يضركم )) ((كل حال؛ يقول: بخبالف اخليانة فإن اهللا ال يوصف ا ألا صفة ذم  ,موطنها
 مبعىن الضرر ومبعىن ْري ؛ والضَ ْري كم )) من الضَ ْر ال يضِ  كم )) والثانية: ((ر ال يضُ  قراءتان؛ إحدامها: (( يضركم ))

ومنه ما جاء يف حديث رؤية اهللا سبحانه وتعاىل، حيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,الضيم؛ فهو ضرر بضيم

 ((أي ال يلحقكم ضري؛ هنا يقول:  )ارون ضَ ارون وال تُ ضَ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تَ  (
ألن  أفادت معىن غري األخرى, ءتان كل واحدة منهمافتكون القرا كم ))ْر ال يضَ  ((وقراءة:  ال يضركم كيدهم ))

  فالضري أشد؛ فهم ال يلحقوننا بضرر وال بضري . ,مطلق الضرر دون مطلق الضري

 يعين أي شيء يكون؛ ولكن هل يلحقهم من ذلك أذى ؟ ,فتكون عامة نكرة يف سياق النفي شيئا )) ((وقوله: 

أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن لتبلون في  ((اجلواب نعم؛ لقوله تعاىل: 
يا عبادي  (وهلذا قال اهللا يف احلديث القدسي:  ,ولكن ال يلزم من األذى الضرر الذين أشركوا أذى كثيرا ))

 ((وقال:  ) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر (وأثبت أن بين آدم يؤذونه فقال:  إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )
  ن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة )) .إ

اإلحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان؛ فهو حميط م كإحاطة السور مبن  إن اهللا بما يعملون محيط )) ((

ما  ))بما يعملون  ((أي ال يتمكن أن يفروا من قضاء اهللا عزوجل وعلمه وسلطانه وقدرته؛ وقوله:  ,يف داخلهم

هذه موصولة فتفيد العموم؛ ومر علينا يف النحو أنه البد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حىت يتبني أن 

  برابط أو عائد؛ يف باب املبتدأإال قبلهااجلملة اليت بعده صلة له؛ ألنه ال ميكن أن نعرف أن اجلملة هلا صلة مبا 

 ؟ العائد حمذوف بما يعملون محيط )) ((ويف باب املوصول يسمونه عائدا؛ فأين العائد يف قوله:  ,يسمونه رابطا

  أي مبا يعملونه حميط .



ما يتعلق ا؛ من هنا إىل قريب آخر السورة كله يف غزوة أحد و  وإذ غدوت من أهلك )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

مبعىن  )) غدوت (( ف تقديره: أذكر إذ غدوت؛ وإذ هذه ظرف وعاملها حمذو  ))(( وإذ غدوت فقوله: 

خرجت غدوة أي يف أول النهار، كما كان األمر كذلك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل غزوة أحد يف 

النيب صلى اهللا عليه  ثالث من اهلجرة، يف هذا اليوم غداأول يوم السبت املوافق للحادي عشر من شوال سنة 

هذه الغدوة من أهله من املدينة؛ خرج النيب  من ابتدائية يعين أن مبتدأ من أهلك )) ((: وسلم من أهله؛ وقوله

   ابة رضي اهللا عنهم هل خيرج أو ال.صلى اهللا عليه وسلم غاديا إىل أحد بعد أن استشار الصح

العصر أن الذين وسبب هذه الغزوة أن قريشا ملا قتل من صناديدهم من قتل يف بدر ـ وقد مر علينا يف قراءة صالة 

قتلوا منهم سبعون رجال من كربائهم وأسر منهم سبعون رجال ـ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النيب صلى اهللا عليه 

ائة إىل ألف معهم العدة تسع مالوكانوا ما بني  ,وسلم؛ فخرجوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يريدون قتاله

زو النيب صلى اهللا عليه وسلم ليقضوا عليه؛ فعسكروا حول املدينة فلما بلغ غ يريدونثالثة آالف ال وكانوا ، الكثرية

ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم استشار الصحابة هل خيرجوا إليهم أو ال؛ أما شباب الصحابة الذين مل حيضروا 

الصحابة فسكت؛ خنرج نقاتلهم وأما بعض  :وقالوا ,بدرا فأشاروا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن خيرج

 ،وإن ملوا رجعوا إىل مكة ,ال خنرج، ال خنرج إليهم بل ندعهم؛ فإن بقوا بقوا على شر حال :وأما املنافقون فقالوا

نقاتلهم حنن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان باحلجارة ومن على السطوح؛ هكذا  ,وإن دخلوا املدينة قاتلناهم

يه الصالة والسالم بيته ولبس ا وخداعا وغشا؛ فدخل النيب عللكن جبنا وخور  ورسولهال نصحا هللا  ,قال املنافقون

لعلنا استكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :فقال بعض الصحابة ,احلرب ويأ عليه الصالة والسالم المة

ـ ما يوضع على الرأس يعين ـ مة احلرب ليتنا مل نتكلم ذا؛ فلما خرج وقد لبس ال :يعين ندموا قالوا ,على اخلروج

مة الحرب حتى يفتح ما كان ينبغي لنبي لبس ال (يا رسول اهللا إن شئت أن ال خنرج فعلنا فقال:  :ويأ قالوا
ويف أثناء الطريق رجع عبد اهللا بن أيب رأس  ,فمضى، خرج من املدينة ومع ألف مقاتل اهللا بينه وبين عدوه )

هم للكفر يومئذ أقرب منهم  ((لو نعلم قتاال التبعناكم قال اهللا تعاىل:  :وقالوا ,املنافقني بنحو ثلث اجليش
  .فاخنزلوا؛ ولكن الصحابة رضي اهللا عنهم لثبام وإميام مل يضرهم ذلك شيئا لإليمان ))


